
 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Keadaan Umum Lembaga Pemasaran 

 

1. Produsen (PPIB UNILA) 

 

Program Pengembangan Industri Benih (PPIB) Universitas Lampung (UNILA) adalah 

lembaga pemasaran yang memproduksi benih padi varietas unggul inhibrida untuk 

dijual kepada distributor (PT. Andall Hasa Prima).  PPIB UNILA tidak hanya 

memproduksi benih padi, tetapi juga benih jagung.  Produksi benih padi dan benih 

jagung ini telah dilakukan oleh PPIB UNILA sejak tahun 2007.  Upaya penangkaran 

benih padi dan benih jagung tersebut dicetuskan oleh Ir. Tjipto R. Basoeki, M.S. yang 

berprofesi sebagai dosen budidaya pertanian sekaligus sebagai kepala Laboratorium 

Benih dan Pemuliaan Tanaman UNILA.  Dalam kegiatan penangkaran benih padi, 

UNILA bekerja sama dengan kelompok tani yang berada di Kecamatan Pulau 

Panggung, Kabupaten Tanggamus. 

 

2. Distributor (PT. Andall Hasa Prima) 

 

Responden distributor dalam penelitian ini adalah PT. Andall Hasa Prima yang 

merupakan salah satu distributor benih dan obat-obatan pertanian yang berada di 

Provinsi Lampung dan merupakan mitra UNILA dalam kegiatan pemasaran benih 

padi yang diproduksi oleh PPIB UNILA.  Distributor tersebut merupakan lembaga 



pemasaran yang membeli benih dari produsen untuk dijual ke kios-kios pertanian 

yang ada di Propinsi Lampung, termasuk ke daerah penelitian, yaitu di Kabupaten 

Lampung Tengah.  Selain sebagai distributor, PT. Andall Hasa Prima juga merupakan 

produsen benih.  Perusahaan ini didirikan pada tanggal 23 Agustus 1999 oleh Ir. 

Poedjoasmoro, Zakaria Halim, dan Ir. Achmad Lutfi.  Tempat kedudukan PT. Andall 

Hasa Prima (kantor dan gudang) beralamat di Jalan Raya Hajimena No.6, Kelurahan 

Pemanggilan, Kecamatan Natar.   

 

Bidang usaha PT. Andall Hasa Prima mencakup bidang perdagangan umum, 

kontraktor, pertambangan, angkutan, pengembangan pertanian, dan pengadaan 

industri.  Sementara aktivitas perusahaan yang berlangsung saat ini adalah sebagai 

distributor pestisida, pemegang merk pestisida dan pupuk, benih, serta alat-alat 

pertanian.  PT. Andall Hasa Prima sampai saat ini memiliki 2 jenis merk dagang 

pestisida, yaitu Andall 865 SL dan Zaparis 240 SL, 2 jenis merk dagang pupuk 

pelengkap cair (PPC), yaitu Supersil dan Dua Semar, serta 2 jenis merk dagang benih, 

yaitu Ratu Seed dan Hasa Seed.   

 



3. Kios Penyalur Benih Padi Hasa Seed 

 

Responden pedagang kios dalam penelitian ini berjumlah 15 pedagang, yaitu kios 

pertanian yang menjual benih padi PPIB UNILA yang dipasarkan dengan 

menggunakan merk dagang dari PT. Andall Hasa Prima, yaitu Hasa Seed di 

Kabupaten Lampung Tengah.  Kios-kios ini memperoleh benih padi dari sales PT. 

Andall Hasa Prima dan menjualnya ke pedagang lain atau langsung ke petani.  Kios-

kios ini menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.  Gambaran 

kios di Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi responden dapat dilihat pada Tabel 

13.  

 

Tabel 13. Gambaran umum kios-kios benih padi Hasa Seed di Kabupaten Lampung 

Tengah, tahun 2010 

 

No. Nama Kios Jenis Usaha Aset 

Kendaraan 

(unit) 

Tenaga 

Kerja 

        Motor Mobil (Orang) 

1 Surya Tani Pertanian Kios dan gudang 1  1 

2 

Alam Tani 

Jaya Pertanian Kios dan gudang 1  1 

3 Busro Pertanian Kios dan gudang 1  1 

4 Padang 

Pertanian dan 

bahan bangunan Kios dan gudang 1  1 

5 

UD. Salim 

Abadi Pertanian Kios dan gudang  1 10 

6 Tani Maju Pertanian Kios dan gudang 1  0 

7 Sinar Tani Pertanian Kios dan gudang 1  3 

8 Widanda I Pertanian Kios   1  1 

9 Ida Jaya Tani Pertanian Kios 1  0 

10 Pak Tani Pertanian Kios dan gudang  1 4 

11 Petani Pertanian Kios dan gudang  1 1 

12 Rama Shinta 

Pertanian dan 

bahan bangunan Kios dan gudang  1 3 

13 Mulya Tani 

Pertanian dan 

spare part 

kendaraan Kios 1  0 

14 Hidayat Pertanian Kios dan gudang  1 2 

15 Madiun 

Pertanian dan 

sembako Kios dan gudang 1   0 

 

Sumber: Data primer, 2010 



Pada Tabel 13 terlihat bahwa sebagian besar kios yang diteliti memiliki gudang 

penyimpanan untuk menyimpan stok barang dagangan.  Bagi kios yang tidak 

mempunyai gudang penyimpanan, maka barang dagangan (benih padi dan sarana 

produksi lainnya) diletakkan di dalam kios yang sekaligus berfungsi sebagai gudang.  

Kendaraan yang dimiliki berupa motor dan mobil yang digunakan untuk keperluan 

pribadi dan juga kelancaran usahanya.  Tenaga kerja yang dimiliki berjumlah 0-10 

orang.  Umumnya, tenaga kerja yang digunakan oleh masing-masing kios masih 

memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemilik kios. 

 

Pedagang kios di Kabupaten Lampung Tengah memperoleh benih padi Hasa Seed 

dengan cara melakukan order kepada PT. Andall Hasa Prima yang berada di wilayah 

Bandar Lampung melalui telepon.  Pedagang kios memesan jumlah dan varietas benih 

padi berdasarkan permintaan petani pada musim tanam sebelumnya.  Dalam satu kali 

musim tanam, kios bisa melakukan order benih padi sebanyak 1 – 5 kali kepada PT. 

Andall Hasa Prima. 

 

Benih padi yang telah dipesan akan diantarkan pihak PT. Andall Hasa Prima sampai 

ke kios melalui sales.  Apabila stok benih padi telah habis, maka dapat memesan 

kembali kepada sales.  Pedagang kios menghindari pemesanan benih padi yang terlalu 

banyak karena khawatir benih padi tidak habis terjual padahal waktu musim tanam 

sudah selesai. Varietas benih padi yang digunakan petani setiap musim tanam tidak 

selalu sama. 

Pedagang kios menjual benih padi ke pedagang lainnya dan juga langsung ke petani.  

Pedagang dan petani padi langsung membeli ke pedagang kios dan bertransaksi di 

kios.  Benih padi memiliki masa waktu kadaluarsa selama 6 bulan yang tertera pada 

label berwarna ungu yang ada pada kemasan benih padi.  Apabila ada benih padi dari 



distributor yang telah kadaluarsa, maka dapat dikembalikan ke pihak distributor dan 

akan diganti dengan benih padi yang belum kadaluarsa.  Benih padi yang telah 

kadaluarsa akan diuji ulang oleh BPSB.  Apabila hasil pengujian masih layak, maka 

benih padi tersebut akan dilabel ulang.  Pemberian label ulang benih padi oleh BPSB 

dapat dilakukan sebanyak 3 kali.  Namun sejauh ini, benih padi Hasa Seed yang 

beredar belum pernah mengalami pelabelan ulang.  Hal ini disebabkan oleh pihak 

produsen hanya memproduksi benih padi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan 

pasar. 

 

4. Petani Pengguna (Konsumen Akhir) 

 

Konsumen akhir dalam rantai pemasaran benih padi Hasa Seed adalah petani padi 

yang berada di daerah penelitian, yaitu di Kabupaten Lampung Tengah.  Petani 

responden dalam penelitian ini berjumlah 50 petani.  Keadaan umum  petani 

pengguna benih padi Hasa Seed di Kabupaten Lampung Tengah diuraikan sebagai: 

 

(a) Umur 

 

Rata-rata umur petani pengguna benih padi Hasa Seed di Kabupaten Lampung 

Tengah adalah 43 tahun.  Usia tersebut merupakan usia yang produktif dimana 

petani masih dapat melakukan usahataninya mulai dari pengolahan tanah sampai 

panen.  Umur petani pengguna benih padi Hasa Seed di Kabupaten Lampung 

Tengah berkisar antara 25 – 74 tahun, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14. Klasifikasi umur petani pengguna benih padi Hasa Seed di Kabupaten 

Lampung Tengah, tahun 2010 

 

No. Tingkat Umur (tahun) Jumlah (Orang) Persentase 

1 00 - 24    0 00.00 



2 25 - 49 37 74.00 

3 50 - 74 13 26.00 

4 75 ke atas   0 00.00 

  Total 50           100.00 

 

(b) Pendidikan 

 

Tingkat pendidikan petani pengguna benih padi Hasa Seed di Kabupaten 

Lampung Tengah beragam mulai dari SD sampai dengan tingkat perguruan 

tinggi.  Sebagian besar tingkat pendidikan petani pengguna benih padi Hasa Seed 

di Kabupaten Lampung Tengah adalah SLTA (48%), sebagaimana dapat dilihat 

pada Tabel 15. 

 

Tabel 15. Klasifikasi tingkat pendidikan petani pengguna benih padi Hasa Seed di 

Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2010 

 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase  

1 Tidak sekolah 0 0.00 

2 SD 9 18.00 

3 SLTP 14 28.00 

4 SLTA 24 48.00 

5 Perguruan Tinggi 3 6.00 

  Total 50 100.00 

  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petani di Kabupaten Lampung Tengah 

menggunakan benih padi PPIB UNILA pada musim rendeng.  Sementara saat musim 

gadu, petani lebih memilih menggunakan benih padi label biru (benih padi non 

UNILA) karena harganya lebih terjangkau.  Petani padi di Kabupaten Lampung 

Tengah umumnya tidak berani untuk mengambil resiko dalam kegiatan usahataninya.  

Pada saat musim rendeng, petani berani menggunakan benih padi Hasa Seed yang 

harganya tergolong mahal, karena ketersediaan air tercukupi dan kondisi lingkungan 

pun mendukung.  Dengan keadaan tersebut petani optimis hasil produksi yang 



diperoleh pun sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberikan keuntungan 

yang lebih besar dari biaya usahataninya.  Akan tetapi, pada saat musim gadu 

sebagian petani beralih menggunakan benih padi berlabel biru (benih padi non 

UNILA) dengan harga yang lebih terjangkau.  Selain itu juga, sebagian besar petani 

beralih untuk menanam tanaman lain, seperti berbagai jenis sayuran.  Petani yang 

masih tetap menggunakan benih padi Hasa Seed adalah petani yang berada di daerah 

yang ketersediaan airnya memadai dan kondisi lingkungannya mendukung.   

 

Benih padi Hasa Seed sebenarnya masih dapat diturunkan menjadi benih sebar (benih 

padi berlabel biru) untuk ditanam pada musim tanam berikutnya.  Walaupun 

demikian, ternyata petani pengguna Hasa Seed di Kabupaten Lampung Tengah tidak 

ada yang menurunkan benih padi Hasa Seed menjadi benih sebar.  Mereka lebih 

memilih untuk membeli benih padi Hasa Seed lagi pada musim tanam berikutnya.  

Menurut mereka, walaupun benih padi Hasa Seed dapat diturunkan menjadi benih 

sebar dan potensi hasil produksinya pun tinggi, tetapi jika menggunakan benih padi 

Hasa Seed yang baru (berlabel ungu), potensi hasil produksi yang diperoleh akan 

lebih tinggi, yaitu berkisar antara 7,5 – 8,5 ton/ha. 

 

B.   Analisis Riset Motivasi Konsumen 

 

Menurut Supranto (2001) riset tentang motivasi (motivation research) digunakan untuk 

menetukan  the way of human behaviour, khususnya mengenai kebiasaan membeli 

(buying habits) dan motif mengapa konsumen lebih memilih produk A dibandingkan 

dengan produk B.  Dengan riset motivasi, para pelaku pasar dapat menganalisis faktor-

faktor utama yang mempengaruhi para konsumen dalam kegiatan pembelian suatu 

produk.  Dalam penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 



menyebabkan konsumen (petani) termotivasi dan lebih memilih untuk menggunakan 

benih padi hasil program pengembangan industri benih (PPIB) Universitas Lampung 

digunakan analisis faktor dengan menggunakan metode analisis komponen utama 

(principal component analysis / PCA). 

 

Berdasarkan hasil analisis faktor, nilai Kaiser Meyer Olkin (KMO) Measure of Sampling 

Adequacy adalah sebesar 0,524 dengan signifikansi sebesar 0,000.  Nilai 0,524 berada di 

atas 0,5 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel dan data dapat 

dianalisis lebih lanjut.  Hasil analisis awal menunjukkan nilai Measures of Sampling 

Adequacy (MSA) untuk variabel-variabel yang diteliti seperti yang tertera pada Tabel 16. 

Tabel 16. Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) hasil analisis faktor yang pertama 

 

Variabel Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Desain Kemasan 0,482 

Merk 0,404 

Rasa Nasi 0,392 

Mutu Beras 0,422 

Potensi Hasil 0,611 

Harga 0,489 

Kualitas Benih 0,634 

Promosi 0,502 

Ketahanan HPT 0,671 

 

Pada Tabel 16 dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang mempunyai nilai Measures of 

Sampling Adequacy (MSA) lebih dari 0,5 adalah variabel potensi hasil, kualitas, promosi, 

dan ketahanan terhadap HPT.  Untuk memastikan hasil analisis yang pertama, maka 

dilakukan analisis ulang dengan cara yang sama, tetapi variabel yang dianalisis ulang 

hanya variabel yang mempunyai nilai Measures of Sampling Adequacy (MSA) lebih dari 

0,5.  Setelah dilakukan analisis ulang, nilai KMO Measure of Sampling Adequacy 

menjadi sebesar 0,662 dari yang semula 0,524.  Dengan demikian, diketahui bahwa nilai 

MSA mengalami kenaikan setelah variabel-variabel yang tidak memenuhi persyaratan 



dihilangkan.  Nilai Measures of Sampling Adequacy (MSA) hasil analisis faktor yang 

kedua dapat dilihat pada Tabel 17.  

 

Tabel 17. Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) hasil analisis faktor yang kedua 

  
 Potensi Hasil Kualitas Promosi Ketahanan  HPT 

Potensi Hasil        0,674
a 

   - 0,348 0,262          - 0,136 

Kualitas Benih     -  0,348  0,634
a 

0,000          - 0,394 

Promosi        0,262 0,000  0,672
a 

           0,044 

Ketahanan  HPT     -  0,136    - 0,394 0,044   0,683
a 

 

Keterangan : a = Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) / Ukuran kecukupan 

sampel  

 Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) pada Tabel 17 akan dibandingkan dengan 

hasil analisis awal nilai-nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) variabel yang 

memenuhi persyaratan untuk dianalisis.  Tabel 18 menyajikan perbandingan nilai 

Measure of Sampling Adequacy (MSA) awal dan nilai Measure of Sampling Adequacy 

(MSA) hasil analisis faktor kedua. 

 

Tabel 18. Perbandingan nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) Awal dan Measure 

of Sampling Adequacy (MSA) lanjut dari variabel potensi hasil, kualitas, 

promosi, serta ketahanan terhadap hama dan penyakit.  

 

Variabel MSA Awal MSA Lanjut 

Potensi Hasil 0,611 0,674 

Kualitas Benih 0,634 0,634 

Promosi 0,502 0,672 

Ketahanan terhadap HPT 0,671 0,683 

 

Pada Tabel 18 terlihat bahwa setelah dilakukan analisis yang kedua, ternyata nilai 

Measure of Sampling Adequacy (MSA) variabel potensi hasil, promosi, dan ketahanan 

terhadap HPT mengalami peningkatan, sedangkan variabel kualitas tidak mengalami 

perubahan nilai MSA.  Walaupun variabel kualitas tidak mengalami perubahan nilai 

MSA, tetapi nilai MSA dari variabel kualitas pada analisis lanjut masih berada di atas 0,5.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang membuat konsumen 

(petani) termotivasi dan lebih memilih untuk menggunakan benih padi hasil program 



pengembangan industri benih (PPIB) Universitas Lampung adalah potensi hasil, kualitas, 

promosi, dan ketahanan terhadap HPT. 

 

 

 

C.   Analisis Daya Saing Produk Benih Padi PPIB UNILA 

 

1. Daya saing produk benih padi PPIB Universitas Lampung  

 

 

Daya saing produk merupakan besaran yang menunjukkan tingkat kemampuan 

produk untuk dapat dijual atau kemampuan manajemen produksi untuk menghasilkan 

struktur biaya variabel rata-rata (AVC) yang lebih rendah dari harga produk.  Jumlah 

biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan oleh PPIB UNILA dalam 

memproduksi benih padi pada musim tanam 1, tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 

19. 

 

Tabel 19 memperlihatkan bahwa biaya variabel yang dikeluarkan oleh PPIB UNILA 

untuk melakukan proses produksi benih padi lebih besar dibandingkan dengan biaya 

tetapnya.  Komponen biaya yang menyebabkan tingginya biaya variabel pada PPIB 

UNILA adalah biaya pembelian benih dasar sebanyak 70.000 kilogram yang akan 

diturunkan menjadi benih pokok, yaitu sebesar Rp 2.900,00 per kilogram. 

 

PPIB UNILA mampu menghasilkan output berupa benih padi pada musim tanam 

pertama tahun 2010 sebesar 63.825 Kg yang terdiri dari 4 varietas benih padi, yaitu 

Ciherang, Ciliwung, IR-64, dan Bestari.  Harga jual dari produk benih padi PPIB 

UNILA sebesar Rp 5.100,00 per kilogram.  Seluruh hasil produksi benih padi PPIB 

UNILA disalurkan kepada PT Andall Hasa Prima yang selanjutnya akan 

didistribusikan kepada kios-kios pertanian. 



 

Tabel 19. Jumlah biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh PPIB UNILA, 

tahun 2010 

 

No Uraian Jumlah Satuan 

Harga/ 

satuan (Rp) Nilai (Rp) 

1 Biaya Tetap     

 a. Gaji pegawai     

     - TK Pengawas Lapang  Rp  1.200.000 

 

    - TK Pengawas    

       Processing  Rp  750.000 

     - TK Bendahara  Rp  750.000 

 b. Penyusutan     

     - Hand tractor  Rp   1.800.000 

     - Seed blower  Rp   2.800.000 

 c. Sewa terpal  Rp    3.000.000 

 c. Biaya tetap Lainnya  Rp  14.841.250 

 Total Biaya Tetap  Rp  25.141.250 

      

2 Biaya Variabel     

 a. Pembelian benih dasar 70.000 Kg 2.900 203.000.000 

 b. Biaya transportasi 1 70.000 Kg      50     3.500.000 

 c. Processing      21.000.000 

 d. Pemeriksaan        1.400.000 

 e. Biaya transportasi 2 63.825 Kg     75     4.786.875 

 f.  Fumigasi        2.000.000 

 g. Biaya sertifikasi 63.825 Kg   300   19.147.500 

 h. Biaya pencetakan label 12.765 lembar    125     1.595.625 

 i.  Pembelian karung 50 kg   1.400 buah 1.500     2.100.000 

 j.  Biaya Pengemasan 63.825 Kg     50     3.191.250 

 k. Biaya transportasi 3 63.825 Kg   100     6.382.500 

 l.  Biaya operasional PL           350.000 

 Total Biaya Variabel    268.453.750 

      

3 Biaya Total (TC)    293.595.000 

      

4 a. Jumlah produksi (Kg) 63.825 Kg   

 b. Harga Produk (Rp/Kg)  Rp/Kg 5.100  

      

5 Average Fixed Cost (AFC)  Rp         393,91 

      

   6 Average Variable Cost (AVC)  Rp      4.206,09 

      

7 Average Total Cost (ATC)   Rp      4.600,00 

 

Daya saing produk benih padi PPIB Universitas Lampung adalah: 

DS  = 
AVC

P
 

       = 
09,4206

5100
 



       = 1,21 

Sumber : PPIB UNILA, tahun 2010 (data diolah) 

 

Berdasarkan perhitungan biaya tetap dan biaya variabel pada Tabel 19, maka dapat 

diketahui besar biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata yang dikeluarkan 

PPIB UNILA untuk melakukan proses produksi benih padi pada tahun 2010.  Biaya 

tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata yang dikeluarkan PPIB UNILA pada tahun 

2010 yaitu masing-masing sebesar Rp 393,91 dan Rp 4.206,09 per kilogram.  Hal 

tersebut berarti bahwa untuk memproduksi satu kilogram benih padi, PPIB UNILA 

membutuhkan  biaya tetap sebesar Rp 393,91 dan biaya variabel sebesar Rp 4.206,09.  

Jumlah biaya total rata-rata yang dikeluarkan PPIB UNILA untuk memproduksi benih 

padi pada musim tanam pertama tahun 2010 adalah Rp 4.600,00. 

 

Harga produk (Pq) lebih tinggi dibandingkan biaya total (ATC) menunjukkan bahwa 

produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk lain.  Harga benih padi PPIB 

UNILA sebesar Rp 5.100,00 lebih tinggi daripada biaya total rata-rata sebesar Rp 

4.600,00.  Hal ini menunjukkan bahwa benih padi yang diproduksi oleh PPIB UNILA 

memiliki tingkat daya saing yang kuat, sehingga dapat bersaing dengan produk benih 

padi yang dihasilkan oleh produsen benih padi yang lain. 

 

Komponen yang mempengaruhi daya saing produk diantaranya adalah biaya variabel, 

biaya tetap, jumlah produksi, dan harga jual per kilogram produk.  Berdasarkan 

komponen biaya-biaya tersebut, maka diketahui bahwa tingkat daya saing produk 

benih padi pada tahun 2010 sebesar 1,21.  Nilai tersebut merupakan hasil pembagian 

antara harga jual produk dengan biaya variabel rata-rata.  Oleh kerena nilai daya saing 

yang diperoleh lebih dari 1 (DS > 1), maka produk benih padi PPIB UNILA dapat 



dikatakan berdaya saing tinggi.  Kurva yang menggambarkan daya saing berdasarkan 

biaya produksi benih padi pada PPIB UNILA dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

       P (Rp)    P/C                             MC 

       S                                                       ATC 

 5100       e                                                                         

                                             D           4600                                        AVC  

                                                       4206,09    

                0                Yq     Y (output)       0                 Yq Y (output) 

Gambar 4. Daya saing benih padi pada PPIB UNILA berdasarkan biaya produksi, 

tahun 2010 

 

 

Gambar 4 memperlihatkan bahwa PPIB UNILA mampu menghasilkan produk benih 

padi yang memiliki daya saing tinggi berdasarkan biaya produksinya, karena harga 

benih padi (Pq) lebih tinggi daripada biaya produksi totalnya.  Hal ini berarti bahwa 

produk benih padi yang dihasilkan oleh PPIB UNILA dapat bersaing dengan produk 

benih padi dari produsen lain serta dapat memberikan keuntungan bagi pihak 

produsen.  Namun sayangnya, pihak PPIB UNILA hingga saat ini belum mampu 

memasarkan produknya sendiri, melainkan masih bergantung dengan mitranya, yaitu 

PT. Andall Hasa Prima. 

 

2. Daya saing produk benih padi PPIB Universitas Lampung pada PT Andall Hasa 

Prima 

 

PT. Andall Hasa Prima merupakan mitra UNILA dalam kegiatan pemasaran benih 

padi yang diproduksi oleh PPIB UNILA.  Benih padi PPIB UNILA diproduksi sesuai 

dengan permintaan dari PT. Andall Hasa Prima.  Benih-benih padi tersebut juga telah 

disertifikasi sebelum sampai ke PT. Andall Hasa Prima.  Dengan begitu, PT. Andall 



Hasa Prima hanya melakukan packaging dan pemberian stiker varietas.  Jadi, merk 

dagang yang digunakan adalah merk dagang dari PT. Andall Hasa Prima, yaitu Hasa 

Seed.  Jumlah biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan oleh PT. Andall Hasa 

Prima dalam melakukan packaging benih padi PPIB UNILA sebelum dipasarkan 

dapat dilihat pada Tabel 20. 

 

Tabel 20 memperlihatkan bahwa biaya variabel yang dikeluarkan oleh PT. Andall 

Hasa Prima untuk melakukan proses pemasaran benih padi PPIB UNILA lebih besar 

dibandingkan dengan biaya tetapnya.  Komponen biaya variabel yang menyebabkan 

tingginya biaya variabel pada PT. Andall Hasa Prima adalah biaya pembelian benih 

padi dari PPIB UNILA, yaitu sebesar Rp 5.100,00 per kilogram untuk semua varietas 

benih padi. 

 

PT. Andall Hasa Prima membeli seluruh hasil produksi benih padi PPIB UNILA, 

kemudian akan disalurkan ke kios-kios.  Sebelum dipasarkan, benih padi tersebut 

dikemas dalam kemasan 5 kg, kemudian benih yang telah dikemas dalam kemasan 5 

kg tersebut dikemas lagi ke dalam karung 30 kg.  Harga jual dari produk benih padi 

PPIB UNILA yang dipasarkan  

Tabel 20. Jumlah biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh PT. Andall 

Hasa Prima pada MT 1, tahun 2010 

  

No. Uraian Jumlah Satuan 

Harga/ 

satuan (Rp) Nilai (Rp) 

1 Biaya Tetap     

 a. Gaji pegawai  Rp  13.455.400 

 b. Penyusutan  Rp  2.500.000 

 c. Biaya tetap Lainnya  Rp  4.000.000 

 Total Biaya Tetap  Rp  19.955.400 

      

2 Biaya Variabel     

 a. Pembelian benih padi 63.825 Kg 5.100 325.507.500 

 

b. Pembelian kemasan plastik  

    5 Kg 12.765 buah 2.100 26.806.500 

 

c. Pembelian kemasan karung  

   30 Kg 426 buah 1.100 468.600 

 d. Tenaga kerja packaging out  63.825 Rp/Kg    500 31.912.500 



    sourching 

 e. Pencetakan stiker varietas 12.765 lembar    800 10.212.000 

 Total Biaya Variabel    394.907.100 

      

3 Biaya Total    414.862.500 

      

4 a. Jumlah produksi 63.825 Kg   

 b. Harga produk  Rp/Kg 8.300  

      

5 Average Fixed Cost (AFC)  Rp  312,66 

      

6 Average Variabel Cost (AVC)  Rp  6.187,34 

      

7 Average Total Cost (ATC)   Rp   6.500,00 

 

Daya saing produk benih padi PPIB Universitas Lampung pada PT. Andall Hassa 

Prima adalah: 

DS  = 
AVC

P
 

       = 
34,6187

8300
 

       = 1,34 

Sumber : PT. Andall Hasa Prima, tahun 2010 (data diolah) 

 

dengan menggunakan merk dagang dari PT. Andall Hasa Prima adalah sebesar Rp 

8.300,00 per kilogram untuk semua varietas.   

 

Berdasarkan perhitungan biaya tetap dan biaya variabel pada Tabel 20, maka dapat 

diketahui besar biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata yang dikeluarkan oleh 

PT. Andall Hasa Prima untuk melakukan packaging benih padi PPIB UNILA pada 

tahun 2010.  Biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata yang dikeluarkan PT. 

Andall Hassa Prima pada tahun 2010, terdiri dari Rp 312,66 biaya tetap dan Rp 

6.187,34 biaya variable per kilogram.  Hal tersebut berarti bahwa untuk mengemas 

satu kilogram benih padi, PT. Andall Hassa Prima membutuhkan  biaya tetap sebesar 



Rp 312,66 dan biaya variabel sebesar Rp 6.187,34.  Jumlah biaya total rata-rata yang 

dikeluarkan PT. Andall Hassa Prima untuk melakukan packaging benih padi PPIB 

UNILA pada musim tanam pertama tahun 2010 adalah Rp 6.500,00. 

 

Jika harga produk (Pq) lebih tinggi dibandingkan biaya total (ATC) menunjukkan 

bahwa produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk lain.  Harga benih padi 

PPIB UNILA yang dipasarkan oleh PT. Andall Hassa Prima sebesar Rp 8.300,00 per 

kilogram, lebih tinggi daripada biaya total rata-rata sebesar Rp 6.500,00.  Hal ini 

menunjukkan bahwa benih padi PPIB UNILA yang dipasarkan oleh PT. Andall Hassa 

Prima memiliki tingkat daya saing yang kuat, sehingga dapat bersaing dengan produk 

benih padi yang dihasilkan oleh produsen benih padi yang lain. 

Komponen yang mempengaruhi daya saing produk diantaranya adalah biaya variabel, 

biaya tetap, jumlah produksi, dan harga jual per kilogram produk.  Berdasarkan 

komponen biaya-biaya tersebut, maka diketahui bahwa tingkat daya saing produk 

benih padi PPIB UNILA  yang dipasarkan oleh PT. Andall Hassa Prima pada tahun 

2010 sebesar 1,34.  Nilai tersebut merupakan hasil pembagian antara harga jual 

produk dengan biaya variabel rata-rata.  Oleh kerena nilai daya saing yang diperoleh 

lebih dari 1 (DS > 1), maka produk benih padi PPIB UNILA yang dipasarkan oleh 

PT. Andall Hasa Prima dapat dikatakan berdaya saing tinggi.  Kurva yang 

menggambarkan daya saing benih padi PPIB UNILA yang dipasarkan oleh PT. 

Andall Hasa Prima berdasarkan biaya dapat dilihat pada Gambar 5. 

       P (Rp)    P/C                             MC 

       S                                                         ATC 

 8300       e                                                                         

                                             D           6500                                        AVC  

                                                       6180,67    



                0                Yq     Y (output)       0                 Yq Y (output) 

Gambar 5. Daya saing benih padi PPIB UNILA pada PT. Andall Hassa Prima 

berdasarkan biaya produksi, tahun 2010 

  

Gambar 5 memperlihatkan bahwa PT. Andall Hasa Prima mampu memasarkan 

produk benih padi PPIB UNILA yang berdaya saing tinggi, karena harga benih padi 

(Pq) lebih tinggi daripada biaya produksi totalnya.  Hal ini berarti bahwa produk 

benih padi PPIB UNILA yang dipasarkan oleh PT. Andall Hassa Prima dapat 

bersaing dengan produk benih padi dari produsen lain serta dapat memberikan 

keuntungan bagi PPIB UNILA maupun PT. Andall Hassa Prima.  

 

Dilihat dari nilai daya saingnya, produk benih padi PPIB UNILA yang dipasarkan 

oleh PT. Andall Hasa Prima memiliki nilai DS yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

produk benih padi PPIB UNILA saat dijual kepada PT. Andall Hasa Prima.  Hal ini 

menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh PT. Andall Hasa Prima lebih 

besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh PPIB UNILA.  

 

 Apabila PPIB UNILA mampu berperan sebagai produsen benih padi sekaligus 

mampu mengelola pemasaran dari produknya sendiri, maka tidak menutup 

kemungkinan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan saat 

ini.  Pada Tabel 21 akan disajikan prakiraan jumlah biaya variabel dan biaya tetap 

yang akan di keluarkan oleh PPIB UNILA dalam memproduksi benih padi hingga 

benih padi tersebut siap dipasarkan sendiri oleh PPIB UNILA. 

 

Berdasarkan perhitungan biaya tetap dan biaya variabel pada Tabel 21, dapat 

diketahui besar biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata yang akan 

dikeluarkan PPIB UNILA dalam memproduksi benih padi hingga benih padi tersebut 

siap dipasarkan sendiri oleh PPIB UNILA.  Biaya tetap rata-rata dan biaya variabel 



rata-rata yang diperkirakan akan dikeluarkan PPIB UNILA yaitu masing-masing 

sebesar Rp 773,31 dan Rp 5.293,43 per kilogram.  Hal tersebut berarti bahwa untuk 

memproduksi satu kilogram benih padi, PPIB UNILA membutuhkan  biaya tetap 

sebesar Rp  

Tabel 21. Prakiraan jumlah biaya variabel dan biaya tetap yang akan di 

    keluarkan oleh PPIB UNILA dalam memproduksi benih padi  

    hingga benih padi siap dipasarkan 

 

No. Uraian Jumlah Satuan Harga/ satuan (Rp) Nilai (Rp) 

1 Biaya Tetap     

 a. Gaji pegawai     

     - TK Pengawas Lapang  Rp  2,302,500.00 

     - TK Pengawas Processing  Rp  2,302,500.00 

     - TK Bendahara  Rp  2,302,500.00 

     - Gaji karyawan Packaging  Rp  2,302,500.00 

     - TK pemasaran   Rp  6,000,000.00 

     - Tunjangan dan asuransi  Rp  5,250,000.00 

 b. Penyusutan     

     - Hand tractor  Rp  1,800,000.00 

     - Seed blower  Rp  2,800,000.00 

     - Shiller  Rp  1,500,000.00 

     - Timbangan digital  Rp  500,000.00 

     - Blower  Rp  500,000.00 

 c. Sewa terpal  Rp  3,000,000.00 

 c. Biaya tetap Lainnya  Rp  18,796,650.00 

 Total Biaya Tetap  Rp  49,356,650.00 

      

2 Biaya Variabel     

 a. Pembelian benih dasar 70.000 Kg 2.900,00 203,000,000.00 

 b. Biaya transportasi 1 70.000 Kg      50,00 3,500,000.00 

 c. Processing    21,000,000.00 

 d. Pemeriksaan    1,400,000.00 

 e. Biaya transportasi 2 63.825 Kg      75,00 4,786,875.00 

 f.  Fumigasi    2,000,000.00 

 g. Biaya sertifikasi 63.825 Kg   300,00 19,147,500.00 

 h. Biaya pencetakan label 12.765 lembar   125,00 1,595,625.00 

 i.  Pembelian karung 50 kg   1.400 buah 1500,00 2,100,000.00 

 j.  Biaya Pengemasan 63.825 Kg     50,00 3,191,250.00 

 k. Biaya transportasi 3 63.825 Kg   100,00 6,382,500.00 

 l.  Biaya operasional PL    350,000.00 

 m.Pembelian kemasan plastik 5 Kg 12.765 buah 2.100,00 26,806,500.00 

 n. Pembelian kemasan karung 30Kg      426 buah 1.100,00 468,600.00 

 o. TK  packaging out sourching 63.825 Rp/Kg    500,00 31,912,500.00 

 p. Pencetakan stiker varietas 12.765 lembar    800,00 10,212,000.00 

 Total Biaya Variabel    337,853,350.00 

      

3 Biaya Total    387,210,000.00 

      

4 a. Jumlah produksi 63.825 Kg   



 b. Harga produk  Rp/Kg 8.300,00  

      

5 Average Fixed Cost (AFC)  Rp  773.31 

      

6 Average Variabel Cost (AVC)  Rp  5,293.43 

      

7 Average Total Cost (ATC)  Rp   6,066.75 

Daya saing produk benih padi PPIB Universitas Lampung dalam memproduksi benih 

padi hingga memasarkannya adalah: 

DS  = 
AVC

P
 

      = 
43,5293

8300
 

       = 1,56 

Sumber : PPIB UNILA, PT. Andall Hasa Prima, tahun 2010 (data diolah) 

 

773,31 dan biaya variabel sebesar Rp 5.293,43.  Dengan demikian, jumlah biaya total 

rata-rata yang diperkirakan akan dikeluarkan PPIB UNILA untuk memproduksi benih 

padi adalah Rp 6.066,75. 

 

Berdasarkan komponen biaya-biaya tersebut, diketahui bahwa nilai daya saing produk 

benih padi PPIB UNILA adalah sebesar 1,56.  Nilai tersebut merupakan hasil 

pembagian antara harga jual produk sebesar Rp 8.300,00 dengan biaya variabel rata-

rata sebesar Rp 5.293,43.  Nilai daya saing tersebut apabila dibandingkan dengan nilai 

daya saing pada saat PPIB UNILA bermitra dengan PT. Andall Hasa Prima, tentu 

lebih tinggi.  Hal ini menujukkan bahwa keuntungan yang akan diperoleh PPIB 

UNILA akan lebih besar dibandingkan saat PPIB UNILA bermitra. 

 

3. Analisis Organisasi Pasar 

 



Analisis pasar adalah suatu proses untuk menentukan potensi pasar (market 

potentials). Yang dimaksud potensi pasar adalah suatu perkiraan kapasitas dari suatu 

pasar untuk menyerap barang produksi.  Menurut Hasyim (1994), untuk melakukan 

analisis organisasi suatu pasar dapat dilakukan dengan model S-C-P (structure, 

conduct dan performance). 

 

a. Struktur pasar (market structure) 

 

Menurut Hasyim (1994), struktur pasar didefinisikan sebagai karakteristik 

organisasi suatu pasar yang menentukan hubungan saling keterkaitan antara 

penjual satu sama lain,  hubungan antara pembeli  

dengan penjual, serta hubungan antara penjual di pasar dengan para penjual 

potensial yang akan masuk ke pasar.  Unsur-unsurnya adalah jumlah lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam rantai pemasaran, diferensiasi produk, dan 

rintangan masuk pasar. 

 

(1) Jumlah lembaga pemasaran 

 

Lembaga pemasaran benih padi PPIB UNILA yang terlibat di lokasi 

penelitian terdiri dari produsen (PPIB UNILA), mitra UNILA dalam 

memasarkan benih padi (PT. Andall Hasa Prima), pedagang kios sebanyak 

15 kios, dan konsumen akhir (petani) yang berjumlah 50 petani.  Jika dilihat 

dari jumlah pembeli dan penjual yang terlibat dalam rantai pemasaran, maka 

struktur pasar benih padi PPIB UNILA di Kabupaten Lampung Tengah 

adalah 

oligopoli, yaitu keadaan pasar dengan beberapa penjual yang menghadapi 

jumlah pembeli yang banyak. 



 

Pada tingkat pertama, jumlah produsen hanya satu, yaitu PPIB UNILA dan 

produsen bekerja sama dengan PT. Andall Hasa Prima dalam memasarkan 

produknya.  Jadi, seluruh hasil produksi PPIB UNILA akan dijual kepada PT. 

Andall Hasa Prima, lalu produk tersebut akan dikemas dan dijual dengan 

menggunakan merk dagang PT. Andall Hasa Prima, yaitu Hasa Seed.  Pada 

keadaan pasar seperti ini, baik PPIB UNILA sebagai produsen maupun PT. 

Andall Hasa Prima sebagai penyalur tidak berada pada kondisi yang bebas 

keluar masuk pasar karena telah memiliki keterikatan sebagai mitra, sehingga 

struktur pasar yang terjadi adalah pasar monopsoni. 

 

Pada tingkat ke dua, PT. Andall Hasa Prima menjual benih padi Hasa Seed 

kepada pedagang kios (15 kios). Struktur pasar yang terjadi adalah pasar 

monopoli.  Pada tingkat ke tiga, pedagang kios (15 kios) yang ada di 

Kabupaten Lampung Tengah menjual benih padi Hasa Seed kepada petani, 

struktur pasar yang terjadi adalah oligopoli, hal ini dikarenakan terdapat 

beberapa penjual (pedagang kios) dan banyak pembeli (petani pengguna).  

 

(2) Differensiasi produk 

 

Differensiasi produk mengacu pada berbagai jenis produk (benih padi) yang 

dihasilkan oleh produsen.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa benih padi 

inhibrida yang dihasilkan oleh PPIB UNILA terdiri dari beberapa varietas, 

yaitu ciherang, cigeulis, mayang, mira 1, yuwono, cilamaya muncul, 

ciliwung, IR-64, dan bestari.  Hal yang membedakan produk benih padi yang 

diproduksi oleh PPIB UNILA dengan produk benih padi 



lainnya adalah benih padi yang diproduksi PPIB UNILA berupa benih pokok 

yang masih dapat diturunkan lagi menjadi benih sebar.  Jadi, UNILA dapat 

dikatakan satu langkah lebih maju dibandingkan dengan produsen benih padi 

lainnya yang hanya memproduksi benih sebar.  Selain itu, produk benih padi 

yang dihasilkan oleh PPIB UNILA termasuk benih padi unggul dengan 

potensi hasil yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 7 – 8,5 ton per hektar. 

 

(3) Rintangan masuk pasar 

 

Pada tingkat produsen terdapat hambatan yang besar bagi perusahaan baru 

untuk masuk ke dalam pasar.  Untuk menjadi produsen benih padi 

dibutuhkan modal yang sangat besar, selain itu juga dibutuhkan teknologi 

yang tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas untuk menciptakan 

produk benih padi yang berkualitas unggul.   

Pada tingkat distributor juga terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk 

masuk ke dalam pasar.  Untuk menjadi distributor benih padi PPIB UNILA 

diperlukan modal yang besar.  Selain itu, antara PPIB UNILA dan PT. 

Andall Hasa Prima telah terjalin hubungan kerjasama yang erat.  Jadi, pihak 

PPIB UNILA tidak dapat menjual produknya kepada distributor lain selain 

PT. Andall Hasa Prima.   

 

Pada tingkat kios, rintangan masuk pasar bagi pelaku tataniaga tidak terlalu 

sulit bila dibandingkan pada tingkat produsen dan distributor.  Untuk menjadi 

pedagang kios juga membutuhkan modal yang besar, namun tidak akan 

mengalami kesulitan dalam memasarkan benih padi Hasa Seed karena jumlah 

petani yang banyak.   

 



b. Perilaku pasar (market conduct) 

Perilaku pasar adalah pola tingkah laku dari lembaga pemasaran dalam 

hubungannya dengan praktek transaksi dan sistem pembentukan harga (Hasyim, 

1994). 

 

(1) Praktek transaksi 

 

PPIB UNILA menjual benih padi kepada PT. Andall Hasa Prima berdasarkan 

pesanan.  Pemesanan dilakukan sebelum kegiatan produksi benih padi 

dilakukan.  Jadi, sebelum produksi benih padi dilakukan, telah terjadi 

koordinasi antara pihak PPIB UNILA dengan PT. Andall Hasa Prima 

mengenai macam varietas dan kuantitas benih padi yang akan diproduksi.  

Benih padi PPIB UNILA yang disalurkan kepada PT. Andall Hasa Prima 

telah disertifikasi terlebih dahulu.     

   

PT. Andall Hasa Prima melakukan kegiatan packaging benih padi PPIB 

UNILA sebelum dipasarkan ke kios-kios.  Setelah itu, benih padi diletakkan 

di gudang yang telah tersedia dan langsung diantarkan kepada pedagang kios 

yang melakukan pemesanan.  PT. Andall Hasa Prima mengirimkan benih 

padi menggunakan kendaraan milik perusahaan ke kios-kios yang telah 

melakukan pemesanan via telepon sebelumnya.  PT. Andall Hasa Prima 

mengeluarkan biaya pemasaran berupa biaya angkut dan biaya bongkar muat. 

 

Pedagang kios tidak melakukan perlakuan tambahan terhadap benih padi, 

benih padi yang ada di kios (gudang) langsung dijual kepada petani.  

Pedagang kios melakukan pemesanan kepada PT. Andall Hasa Prima 

berdasarkan permintaan musim tanam sebelumnya.  Kios tidak mau gegabah 



melakukan pemesanan benih padi yang terlalu banyak.  Jika memesan terlalu 

banyak dikhawatirkan benih padi tidak akan habis terjual dalam satu musim 

tanam.  Apabila benih padi tidak laku terjual seluruhnya, maka pedagang 

kios dapat melakukan retur kepada PT. Andall Hasa Prima sebelum benih 

padi tersebut kadaluarsa. 

(2) Pembentukan harga 

 

PPIB UNILA memproduksi menjual benih padi kepada PT. Andall Hasa 

Prima berdasarkan pesanan.  Harga benih padi ditetapkan oleh pihak 

produsen (PPIB UNILA) dan sistem pembayaran dilakukan secara tunai 

melalui transfer rekening bank.  Sebelum memenuhi pesanan, produsen 

terlebih dahulu harus mengetahui jumlah pesanan dan macam varietas yang 

diminta.  Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian 

karena kelebihan produksi.  

 

PT. Andall Hasa Prima menjual benih padi ke Kabupaten Lampung Tengah 

berdasarkan pesanan dari pedagang kios. Pesanan diantarkan oleh sales 

dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan, ada tawar menawar 

antara sales dan pedagang kios, namun hanya terjadi sedikit perubahan harga 

karena pembentukan harga telah ditetapkan oleh perusahaan.  Pembayaran 

benih padi tidak dilakukan secara tunai, biasanya pedagang kios membayar 

50% terlebih dahulu dan sisanya akan dicicil.  

 

Pedagang kios menjual benih padi langsung kepada petani.  Transaksi 

pembayaran dilakukan tunai saat serah terima barang (benih padi).  Harga 

ditentukan oleh pedagang kios dan tidak ada proses tawar menawar.   

 



c. Keragaan pasar (market performance) 

 

Menurut Hasyim (1994),  keragaan pasar menyatakan pengaruh riil struktur dan 

perilaku pasar.  Keragaan pasar benih padi PPIB UNILA (Hasa Seed) di 

Kabupaten Lampung Tengah dilihat berdasarkan saluran pemasaran, harga, biaya, 

dan volume penjualan, analisis pangsa produsen, serta analisis marjin pemasaran. 

 

(1) Saluran pemasaran 

 

Dalam pergerakan komoditas benih padi varietas unggul PPIB UNILA (Hasa 

Seed) dari produsen kepada petani padi di daerah penelitian terdapat 

pedagang-pedagang perantara antara lain distributor (PT. Andall Hasa Prima), 

pedagang kios, dan pedagang pengecer.  Konsumen akhir adalah petani padi 

yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.  Gambar 6 menyajikan saluran 

pemasaran benih padi Hasa Seed di Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Gambar 6. Saluran pemasaran benih padi Hasa Seed di Kabupaten Lampung 

Tengah, tahun 2010 

 

Pada Gambar 6 tersebut terlihat bahwa saluran pemasaran benih padi Hasa 

Seed yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari: 

(a) PPIB UNILA   PT. Andall Hasa Prima   Pedagang Kios  Pedagang 

Pengecer  Petani 

(b) PPIB UNILA   PT. Andall Hasa Prima   Pedagang Kios  Petani 

PPIB  

UNILA 

PT Andall Hasa 

Prima 

Pedagang 

Kios 

Petani  

Padi 

Pengecer 



PPIB UNILA, sebagai produsen benih padi, menjual seluruh hasil 

produksinya hanya kepada PT. Andall Hasa Prima.  Setelah itu, PT. Andall 

Hasa Prima menyalurkan produk benih padi tersebut kepada  kios-kios 

pertanian di Provinsi Lampung, termasuk Kabupaten Lampung Tengah.  

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar saluran pemasaran yang terjadi 

di Kabupaten Lampung Tengah adalah saluran pemasaran yang kedua.  

Umumnya, pedagang kios langsung menjual kepada petani pengguna dan 

hanya ada 2 pedagang kios yang menjual kepada pedagang pengecer dan 

petani pengguna. 

 

(2) Harga, biaya, dan volume penjualan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, PPIB UNILA sebagai produsen menetapkan 

harga benih padi berdasarkan biaya produksi.  Sementara itu, PT. Andall Hasa 

Prima sebagai mitra UNILA dalam kegiatan pemasaran menetapkan harga jual 

benih padi berdasarkan harga pokok dan biaya pemasaran.  PPIB UNILA 

menetapkan harga jual benih padi untuk PT. Andall Hasa Prima sebesar Rp 

5.100,00 per kilogram untuk semua varietas.  

  

Untuk menghadapi permintaan benih pada saat musim rendeng, PT. Andall 

Hasa Prima melakukan pemesanan kepada PPIB UNILA berkisar 4 – 6 ton 

benih padi.  Sementara pada saat musim gadu, kuantitas pesanan benih padi 

cenderung lebih sedikit.  PT. Andall Hasa Prima menetapkan harga jual rata-

rata benih padi Hasa Seed sebesar Rp 8.300,00 per kilogram untuk semua 

varietas.  Dalam satu kali musim tanam, PT. Andall Hasa Prima dapat 

melayani pesanan dengan jumlah pesanan berkisar antara 1 – 15 ton. 

 



Pedagang kios hanya mengeluarkan biaya bongkar muat sebesar Rp 10,00 – 

Rp 17,00 per kilogram.  Pedagang kios menetapkan harga jual berdasarkan 

biaya pemasaran yang telah dikeluarkan dan pertimbangan keuntungan yang 

akan diperoleh.  Selain itu juga, mereka mempertimbangkan harga pesaing.  

Harga jual rata-rata benih padi  Hasa Seed yang ditetapkan oleh pedagang 

kios, yaitu Rp 9.650,67 per kilogram untuk semua varietas.   

 

Produk benih padi Hasa Seed termasuk produk yang cukup diminati petani.  

Hal ini terbukti dengan perputaran produk yang tergolong cepat dibandingkan 

dengan produk benih padi lainnya.  Umumnya produk benih padi Hasa Seed 

hanya bertahan 1 – 2 minggu di kios dan paling lama hanya 1 bulan.  Sejauh 

ini, produk benih padi Hasa Seed belum pernah mengalami pelabelan ulang. 

 

(3) Analisis pangsa produsen 

 

Pangsa produsen adalah bagian harga yang dibayar konsumen (petani 

pengguna benih padi Hasa Seed) yang dapat dinikmati oleh produsen.  

Semakin tinggi pangsa produsen merupakan indikator bahwa pemasaran 

semakin efisien.  Tabel 22 dan Tabel 23 menyajikan hasil analisis pangsa 

produsen benih padi Hasa Seed, tahun 2010. 

 

Tabel 22. Analisis pangsa produsen pada saluran pemasaran I, tahun 2010 

 

No. Uraian Nilai (Rp) Persentase 

1 Harga di tingkat produsen 5,100.00   51.00 

2 Harga di tingkat distributor 8,300.00   83.00 

3 Harga di tingkat pedagang kios 9,200.00   92.00 

4 Harga di tingkat pedagang pengecer  10,000.00 100.00 

   

Tabel 23. Analisis pangsa produsen pada saluran pemasaran II, tahun 2010 

 



No. Uraian Nilai (Rp) Persentase 

1 Harga di tingkat produsen 5,100.00   52.85 

2 Harga di tingkat distributor 8,300.00   86.00 

3 Harga di tingkat pedagang kios 9,650.67 100.00 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi tawar produsen (PPIB UNILA) 

benih padi Hasa Seed dalam menghadapi pembeli, tidak terlalu kuat.  Hal ini 

ditunjukkan oleh besarnya pangsa produsen yang hanya diatas 50%.  Pada 

saluran pemasaran I, benih padi Hasa Seed hanya mampu memberikan pangsa 

pasar sebesar 51,00% kepada produsen (PPIB UNILA).  Pada saluran 

pemasaran II, pangsa pasar yang diberikan oleh benih padi Hasa Seed kepada 

produsen (PPIB UNILA) tidak jauh berbeda dengan saluran pemasaran I, yaitu 

sebesar 52,85%.  Artinya, dalam memasarkan benih padi Hasa Seed, produsen 

akan lebih efisien bila menggunakan saluran pemasaran yang memberikan 

pangsa pasar paling besar.   

(4) Analisis marjin pemasaran 

 

Marjin pemasaran merupakan selisih antara harga beli di tingkat lembaga 

pemasaran dengan harga jualnya.  Analisis marjin pemasaran dilakukan 

berdasarkan saluran pemasaran benih padi Hasa Seed di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

(a) Analisis marjin pemasaran saluran I 

 

Saluran I : PPIB UNILA   PT. Andall Hasa Prima    

                  Pedagang Kios  Pedagang Pengecer  Petani  

 

Pada saluran pemasaran I, PPIB UNILA menjual benih padi kepada PT. 

Andall Hasa Prima.  PPIB UNILA mengantarkan benih padi sampai ke 



gudang PT. Andall Hasa Prima berdasarkan pesanan.  Harga jual PPIB 

UNILA untuk semua varietas benih padi adalah sama.  Selanjutnya PT. 

Andall Hasa Prima menjual benih padi kepada pedagang kios.  PT. Andall 

Hasa Prima menanggung biaya pemasaran antara lain biaya pengangkutan 

dari gudang ke PT. AHP, biaya pengemasan, dan biaya pengankutan ke 

kios.   

   

Pedagang kios di Kecamatan Punggur, Trimurjo, dan Bangun Rejo ada 

yang menjual benih padi Hasa Seed kepada pedagang pengecer dengan 

cara pedagang pengecer langsung membeli benih padi Hasa Seed yang 

dibutuhkan, sehingga pedagang kios mengeluarkan biaya pengangkutan.  

Pedagang pengecer menjual benih padi Hasa Seed kepada petani, dengan 

cara petani langsung mendatangi kios.  Marjin pemasaran pada saluran I 

untuk semua varietas benih padi Hasa Seed di Kabupaten Lampung 

Tengah dapat dilihat pada Tabel 24.  

 

Tabel 24. Analisis margin pemasaran Benih Hasa di Kabupaten Lampung 

Tengah (saluran I), tahun 2010 

 

No Lembaga Harga Share*
)
 RPM 

    (Rp/kg) (%)   

1 Harga jual PPIB 5,100.00 51.00  

2 Harga jual AHP 8,200.00 82.00  

 Biaya Pemasaran : 1,123.34 11.23  

 

a. pengangkutan dari gudang ke  

    AHP 100.00 1.00  

 b. plastik kemasan 5 kg 420.00 4.20  

 

c. plastik kemasan per 30 kg  

    (@5kg x 6) 36.67 0.37  

 d. TK packaging 500.00 5.00  

 e. pengangkutan ke kios 66.67 0.67  

 Margin Pemasaran 3,100.00 31.00  

  Profit Margin 1,976.66 19.77 1.76 

3 Harga jual pedagang kios 9,200.00 92.00  

 Biaya Pemasaran (transportasi) 138.89 1.39  



 a. biaya pengankutan 138.89 1.39  

 Margin Pemasaran 1,000.00 10.00  

  Profit Margin 861.11 8.61 6.20 

4 Harga jual pedagang pengecer 10,000.00 100.00  

 Biaya Pemasaran  25.00 0.25  

 a. biaya bongkar muat 25.00 0.25  

 Margin Pemasaran 800.00 8.00  

  Profit Margin 775.00 7.75 31.00 

5 Harga beli petani 10,000.00 100.00   

 

Keterangan : *
)
 = terhadap harga yang dibayar konsumen   

                            akhir 

 

 

Pada Tabel 24 terlihat bahwa penyebaran rasio profit marjin yang tidak 

merata antar lembaga pemasaran.  RPM yang diperoleh PT. Andall Hasa 

Prima sebesar 1,76 menandakan bahwa setiap Rp 1,- yang dikeluarkan 

oleh PT. Andall Hasa Prima akan mendatangkan keuntungan sebesar Rp 

1,76-.  RPM yang diperoleh pedagang kios sebesar 6,20 menandakan 

bahwa setiap Rp 1,- yang dikeluarkan akan mendatangkan 

keuntungan sebesar Rp 6,20-.  RPM yang diperoleh pedagang pengecer 

sebesar 31,00 menandakan bahwa setiap Rp 1,- yang dikeluarkan akan 

mendatangkan keuntungan sebesar Rp 31,00-.  Penyebaran RPM yang 

tidak merata menandakan pemasaran benih padi Hasa Seed pada saluran 

pemasaran I di Kabupaten Lampung Tengah adalah belum efisien. 

 

(b) Analisis marjin pemasaran saluran II 

 

Saluran II  : PPIB UNILA   PT. Andall Hasa Prima   

                  Pedagang Kios  Petani. 

 

Pada saluran pemasaran II, PPIB UNILA menjual benih padi kepada PT. 

Andall Hasa Prima.  PPIB UNILA mengantarkan benih padi sampai ke 



gudang PT. Andall Hasa Prima berdasarkan pesanan.  Harga jual PPIB 

UNILA untuk semua varietas benih padi adalah sama.  Selanjutnya PT. 

Andall Hasa Prima menjual benih padi kepada pedagang kios.  PT. 

Andall Hasa Prima menanggung biaya pemasaran antara lain biaya 

pengangkutan dari gudang ke PT. AHP, biaya pengemasan, dan biaya 

pengangkutan ke kios.   

Pedagang kios menjual benih padi Hasa Seed kepada petani dengan cara 

petani langsung mendatangi kios, sehingga pedagang kios mengeluarkan 

biaya pengangkutan.  Marjin pemasaran pada saluran II untuk semua 

varietas benih padi Hasa Seed di Kabupaten Lampung Tengah dapat 

dilihat pada Tabel 25.  

 

Tabel 25. Analisis margin pemasaran Benih Hasa di  

                Kabupaten Lampung Tengah (saluran II), tahun  

                2010 

 

No Lembaga Harga Share*
)
 RPM 

    (Rp/kg) (%)   

1 Harga jual PPIB 5,100.00 52.85  

2 Harga jual AHP 8,275.00 85.75  

 Biaya Pemasaran : 1,123.34 11.64  

 

a. transportasi dari gudang ke  

    AHP 100.00 1.04  

 b. plastik kemasann 5 kg 420.00 4.35  

 

c. plastik kemasan per 30 kg  

    (@5kg x 6) 36.67 0.38  

 d.TK packaging 500.00 5.18  

 e. transportasi ke kios 66.67 0.69  

 Margin Pemasaran 3,175.00 32.90  

  Profit Margin 2,051.66 21.26 1.83 

3 Harga jual pedagang kios 9,650.67 100.00  

 Biaya Pemasaran : 14.00 0.15  

 a. bongkar muat 14.00 0.15  

 Margin Pemasaran 1,375.67 14.30  

 Profit Margin 1,361.67 14.15 97.26 

4 Harga beli petani 9,650.67 100.00   

 

Keterangan : *
)
 = terhadap harga yang dibayar konsumen   

                            akhir 

 



Pada Tabel 25 terlihat bahwa penyebaran rasio profit marjin yang tidak 

merata antar lembaga pemasaran.  RPM yang diperoleh PT. Andall Hasa 

Prima sebesar 1,83 menandakan bahwa setiap Rp 1,- yang dikeluarkan 

oleh PT. Andall Hasa Prima akan mendatangkan keuntungan sebesar Rp 

1,83-.  RPM yang diperoleh pedagang kios sebesar 97,26 menandakan 

bahwa setiap Rp 1,- yang dikeluarkan akan mendatangkan keuntungan 

sebesar Rp 97,26-.  Penyebaran RPM yang tidak merata menandakan 

pemasaran benih padi Hasa Seed pada saluran pemasaran II di Kabupaten 

Lampung Tengah adalah belum efisien. 

 

A. Analisis Penentuan Harga Pokok Benih Padi oleh PT. Andall Hasa Prima 

 

 

Harga pokok produksi  pada hakikatnya adalah biaya yang melekat pada suatu aktiva 

yang belum dikonsumsikan atau digunakan dalam merealisasikan pendapatan dalam satu 

periode.  Harga pokok produksi digunakan sebagai penentu harga jual.  Harga pokok 

produksi diperoleh dengan cara membagi seluruh biaya yang dikeluarkan dengan jumlah 

produksi yang dihasilkan.  Biaya yang dikeluarkan perusahaan dibedakan menjadi biaya 

tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

yang besar-kecilnya tidak tergantung dari output yang diperoleh, diukur dalam satuan 

rupiah.  Sementara itu, biaya variabel adalah biaya dalam proses produksi yang selalu 

berubah sesuai dengan berubahnya keluaran (output) yang dihasilkan dan berhubungan 

langsung dengan jumlah produksi.  Biaya total adalah biaya keseluruhan yang mencakup 

biaya tetap dan biaya variabel.  Tabel 26 menyajikan analisis perhitungan harga pokok 

penjualan benih padi PPIB UNILA oleh PT. Andall Hasa Prima pada MT I, tahun 2010. 

 

Tabel 26. Analisis perhitungan harga pokok penjualan benih padi PPIB UNILA oleh PT. 

Andall Hasa Prima pada MT I, tahun 2010 



 

No. Uraian Satuan Jumlah 

Harga/ 

satuan (Rp) Nilai (Rp) 

I Biaya Variabel     

 a. Pembelian benih padi Kg 63.825 5.100 325.507.500 

 

b. Pembelian kemasan plastik  

    5 kg Buah 12.765 2.100 26.806.500 

 

c. Pembelian kemasan karung  

   30 kg Buah 426 1.100 468.600 

 

d. Tenaga kerja packaging  

    out sourching Rp/Kg 63.825    500 31.912.500 

 e. Pencetakan stiker varietas Lembar 12.765    800 10.212.000 

 Total Biaya Variabel Rp   394.907.100 

      

II Biaya Tetap     

 a. Gaji Rp   13.455.400 

 b. Penyusutan Rp   2.500.000 

 c. Biaya tetap lainnya Rp   4.000.000 

 Total Biaya Tetap Rp   19.955.400 

      

III Total Biaya Rp   414.862.500 

      

IV Total Produksi Kg 63.825   

      

V Harga Pokok Produksi Rp/Kg   6.500 

      

VI Biaya Pemasaran Rp/Kg   66,67 

      

VII Harga Pokok Penjualan Rp/Kg     6.566,67 

 

 

Berdasarkan Tabel 26 dapat diketahui bahwa harga pokok penjualan benih padi PPIB 

UNILA pada PT. Andall Hasa Prima sebesar Rp 6.566,67 per kg. 

Harga pokok penjualan benih padi PPIB UNILA oleh PT. Andall Hasa Prima diperoleh 

dengan cara membagi total seluruh biaya produksi dengan jumlah produksi benih per satu 

musim tanam, kemudian ditambah dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan.  Biaya 

pemasaran yang dikeluarkan adalah biaya operasional sales yang menyalurkan benih ke 

kios.  Penetapan harga pokok penjualan tersebut berlaku untuk semua varietas benih padi 

PPIB UNILA. 

 

Harga pokok penjualan tersebut digunakan untuk menetapkan harga jual benih padi.  

Misalnya, perusahaan menginginkan keuntungan sebesar 25% per kg benih padi, maka 

harga jual dari benih padi adalah harga pokok penjualan ditambah dengan keuntungan 



yang diinginkan, yaitu 25% dari harga pokok penjualan.  Berdasarkan informasi yang 

diperoleh, dapat dibedakan 3 jenis harga jual benih padi Hasa Seed, yaitu: 

1. Bottom = Rp 8.300,00 per kg 

2. Middle = Rp 8.400,00 per kg 

3. Top = Rp 8.500,00 per kg 

 

Harga jual benih padi ditetapkan oleh para sales tergantung dari banyaknya volume 

penjualan dan biaya operasional para sales.  Harga yang telah ditetapkan oleh PT. Andall 

Hasa Prima harus dipatuhi oleh sales.  Sales tidak boleh menjual benih padi di bawah atau 

di atas ketetapan harga.  Sementara itu, pedagang kios memiliki kebebasan dalam 

menetapkan harga jual benih padi Hasa Seed.  Penentuan harga jual benih padi juga 

dipengaruhi oleh harga pesaing.  Misalnya, jika terjadi pemberian benih subsidi dari 

pemerintah, maka PT. Andall Hasa Prima akan mengeluarkan kebijakan untuk 

menurunkan harga jual.  Dengan demikian, walaupun harga jual turun tetapi volume 

penjualan dapat dipertahankan sehingga stock di gudang berkurang, daripada tetap 

mempertahankan harga jual yang tinggi tetapi volume penjualan menurun. 

 

Kebijakan harga yang ditetapkan oleh PT. Andall Hasa Prima tidak akan menimbulkan 

resiko yang ditanggung perusahaan.  Hal ini dikarenakan kios-kios dan pedagang 

pengecer yang menjadi mitra PT. Andall Hasa Prima, pembayarannya berkaitan dengan 

insentif sales (keuntungan yang diterima oleh sales setelah dikurangi oleh biaya 

operasional).  Setiap kios diberikan retur oleh sales untuk dibayar selama 3 bulan.  Jika 

pembayaran lebih dari 3 bulan, maka kios akan dibebankan bunga sebesar 1% per bulan.  

Bunga tersebut digunakan sales untuk menambah biaya operasionalnya. 

 



Pemberian insentif oleh pihak manajemen PT. Andall Hasa Prima dilakukan setelah 

semua retur tertagih atau 2 bulan setelah barang disalurkan.  Perhitungan insentif yang 

diberikan oleh PT. Andall Hasa Prima adalah: 

Harga jual – Retur    = Net sales 

Net sales – Harga pokok   = Gross profit margin 

Gross profit margin – Biaya operasional = Insentif 

 

Insentif yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan ketentuan, yaitu: 

Sopir + Sales  = 70% 

Staf administrasi/gudang = 20% 

Supervisor   = 10% 

 

Berdasarakan hal tersebut dapat diketahui bahwa pekerjaan di PT. Andall Hasa Prima 

adalah team work, di mana keterkaitan antara sales dengan staf yang lain mempengaruhi 

besarnya insentif yang mereka peroleh.  Jika ditemukan retur di kios-kios dan pedagang 

pengecer belum terbayar hingga batas waktu yang ditentukan, maka pihak manajemen 

akan memotong insentif mereka sebesar retur yang tertagih.  Jadi, para sales dapat 

menetapkan harga yang lebih murah kepada kios apabila mereka bersedia mengambil 

benih dalam jumlah yang banyak dan mampu melakukan pembayaran lebih cepat. 

Untuk menghadapi harga benih yang berfluktuasi, maka PT. Andall Hasa Prima 

menetapkan harga jual benih padi berdasarkan harga pokoknya.  Selain itu, PT. Andall 

Hasa Prima juga menentukan harga jual berdasarkan kondisi pasar atau para pesaing.  

Seandainya terjadi fluktuasi harga sehingga menyebabkan volume penjualan menurun 

drastis karena pasar direbut pesaing, maka pihak manajemen PT. Andall Hasa Prima akan 

menurunkan harga jual.  Jadi, walaupun margin berkurang tetapi stock barang di gudang 

dapat terjual.  



PT. Andall Hasa Prima pernah mengalami resiko kegagalan pasar,yaitu benih padi tidak 

laku terjual seluruhnya yang disebabkan oleh adanya benih subsidi dari pemerintah.  

Untuk mengatasi hal tersebut, PT. Andall Hasa Prima mengambil kebijakan untuk 

menggiling benih tersebut menjadi beras.  Jika benih padi digiling menjadi beras, dari 1 

ton benih padi hanya 60% saja yang dapat menjadi beras.  Biasanya beras-beras tersebut 

dibagikan kepada karyawannya.  Kalaupun beras tersebut dijual, maka harga jual yang 

ditetapkan adalah harga jual beras yang berlaku pada saat itu.  Dengan kebijakan tersebut, 

pendapatan perusahaan mengalami penurunan.  Walaupun demikian, kerugian perusahan 

dapat diminimalisir. 


